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Abstract  
The purpose of the current study was to examine into which groups of meaning the 

derivational morpheme –skap can be grouped in Swedish. 340 Swedish words formed with –

skap were collected from SAOL and grouped into different groups of meaning based on 1) 

their meaning, and 2) their part(s) of speech. For example, words that express a state of being, 

such as galenskap (madness) and havandeskap (pregnancy) were placed into one group. 

Words that refer to a work or a title, such as ridderskap (knighthood), presidentskap 

(presidency), and författarskap (authorship), were grouped together in another group. Using 

this method, the results show that the gathered 340 words could be divided into 11 different 

groups expressing 1) state of being, 2) environment, 3) belonging, 4) kinship, 5) work, title, 

office, 6) tools, 7) sport events, 8) economy and finances, 9) information and forms of 

knowing, 10) mischief, and 11) remaining words. This study also aimed at examining to what 

extent an intervention focusing on word formation, and derivational morphemes in particular, 

affect Swedish upper-secondary school students’ metamorphological awareness. The 

intervention was a quasi-experimental study in which 58 students participated. The 

participants were first given a pre-test to determine whether they had a high or low 

metamorphological awareness. This was determined by their ability to define five different 

Swedish derivational morphemes. Afterwards, they participated in an intervention in the form 

of a lesson where they were taught basic word formation with the focus on derivational 

morphemes, which was succeeded by a post-test, which examined the effect the intervention 

had had on the participants’ metamorphological awareness. The post-test was identical to the 

pre-test, with the exception of five additional words formed with –skap, with the purpose to 

compare the students’ definitions to the groups of meaning presented in the first part of this 

study. The results show that the intervention had a great effect on the participants’ 

metamorphological awareness. For example, in the pre-test, most of the participants had 

either one or two correct definitions, but in the post-test, the majority of the participants had 

either four or five correct definitions, which indicate an increase of metamorphological 

awareness.   

Key words: derivational morpheme, metamorphological awareness, –skap, suffix, word 

formation.  

 

 



	  

Innehållsförteckning 

1   Inledning	   1	  

1.1	   Uppsatsens syfte och avgränsning	   2	  

1.2	   Kort om ordbildning	   2	  

2.	   Litteraturbearbetning av avledningsändelsen –skap	   3	  

2.1	   Tidigare beskrivningar av avledningsändelsen –skap	   3	  

2.2	   Ordmaterial	   7	  

2.3	   Semantisk indelning av skap-orden	   8	  

2.4	   Betydelsegrupper	   9	  

2.4.1 Betydelsegrupp 1: Tillstånd	   9	  

2.4.2	   Betydelsegrupp 2: Område och miljö	   9	  

2.4.3	   Betydelsegrupp 3: Samhörighet, (för)samling och tillhörighet	   10	  

2.4.4	   Betydelsegrupp 4: Familje- och släktband	   12	  

2.4.5	   Betydelsegrupp 5: Yrken, ämbeten och titlar	   13	  

2.4.6	   Betydelsegrupp 6: Verktyg och instrument	   14	  

2.4.7	   Betydelsegrupp 7: Idrotts- och/eller tävlingsevenemang	   15	  

2.4.8	   Betydelsegrupp 8: Ekonomi och finanser	   16	  

2.4.9	   Betydelsegrupp 9: Information, vetande och kunnande	   16	  

2.4.10	   Betydelsegrupp 10: Ofog och rackartyg	   17	  

2.4.11	   Övriga skap-avledningar	   18	  

2.5	   Sammanfattning av semantisk kategorisering	   19	  

3.	   Metod för interventionsstudien	   19	  

3.1	   Metodansats	   19	  

3.2	   Studiens utformning	   20	  

3.2.1	   Deltagare och urval	   20	  

3.2.2	   För- och eftertest (Ordtesten)	   20	  

3.3	   Studiens Genomförande	   21	  

3.3.1	   Lektionerna	   21	  

3.4	   Validitet och reliabilitet	   21	  

3.5	   Etiska överväganden	   22	  

4.	   Tidigare forskning om metamorfologisk medvetenhet och momentet ordbildning	   22	  

5.	   Resultat från interventionsstudien	   25	  

5.1	   Förtestet	   25	  



	  

5.2	   Eftertestet: Del 1	   26	  

5.3	   Eftertestet: Del 2	   27	  

6.	   Slutsatser och diskussion	   28	  

6.1	   Metoddiskussion	   28	  

6.2	   Slutsatser och allmän diskussion	   29	  

6.3	   Vidare forskning	   31	  

6.3.1	   Skap-avledningar	   31	  

6.3.2	   Metamorfologisk medvetenhet och momentet ordbildning	   31	  

Källor, litteratur och förkortningar	   32	  

 

Bilaga 1: Förtest 

Bilaga 2: Eftertest 

Bilaga 3: Samtyckesblankett  

 



1	  

1.   Inledning  
Senare års språkforskning har sett ett ökat intresse för den roll metamorfologisk medvetenhet 

spelar för en individs läsförmåga (se exv. Green 2015), och för att utveckla en 

metamorfologisk medvetenhet krävs kunskaper i ordbildning. Således har ett intresse inom 

språkforskning ökat för hur kunskaper i ordbildning kan hjälpa en individ att utveckla sin 

metamorfologiska medvetenhet.  

          En av orsakerna till detta ökade kunskapsintresse för momentet ordbildning är att 

forskare under lång tid visat att elever och studenter uppvisat svårigheter med att läsa 

akademiska texter på grund av att ordens betydelse(r) är svåra att avkoda (se exv. Hubbard 

1972 och Turner & Williams 2007). Anledningen till varför orden är svåra att förstå är delvis 

för att majoriteten av dem är bildade med avledning, och således har senare års 

språkforskning börjat undersöka hur momentet ordbildning kan ingå i språkundervisningen 

för att utveckla elevers metamorfologiska medvetenhet.  

          Momentet ordbildning bör således ingå i svenskundervisningen på gymnasiet eftersom 

kunskaper i ordbildning blir ett verktyg, en så kallad lärstrategi, som elever framgent kan 

använda sig av i olika kontexter. Momentet ordbildning går även hand i hand med ett av den 

svenska gymnasieskolans grundläggande värden som menar att skolan ”ska främja elevers 

utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (Skolverket 2011:5), och genom att 

utveckla en metamorfologisk medvetenhet kan en person utveckla förmågan att avkoda nya 

ords betydelse(r), något som i sin tur kan leda till ett livslångt lärande. Därtill ska 

svenskämnet specifikt utveckla elevers ”[f]örmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och 

kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa” (Skolverket 

2011:161), vilket ytterligare visar varför momentet ordbildning bör ingå i 

svenskundervisningen.  

          För att kunskaper i ordbildning ska kunna bli en lärstrategi för elever, behöver delvis 

ords beståndsdelar, till exempel deras prefix och suffix, redan på förhand vara definierade då 

det underlättar användningen av denna lärstrategi.  

          Det avledningsmorfem som här är föremål för granskning är suffixet –skap som 

förekommer i många avledningar. Det används exempelvis för att beteckna tillstånd 

(galenskap), tillhörighet (medlemskap), familjeband (föräldraskap) och yrke (redaktörskap). 

Som synes har avledningsändelsen –skap ett brett betydelsespektrum, och den kan således te 

sig svår att ringa in för såväl förstaspråks- som andraspråksutövare av svenska språket. 
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Följaktligen är en granskning av suffixet –skap av intresse med syfte att undersöka vilka 

betydelsegrupper det kan indelas i.  

           

1.1   Uppsatsens syfte och avgränsning  
Syftet med denna studie är dels att undersöka vilka betydelsegrupper suffixet –skap kan 

indelas i, dels undersöka vilken effekt momentet ordbildning med fokus på suffix kan ha på 

svenska gymnasieelevers metamorfologiska medvetenhet.  

          Undersökningen begränsas till en granskning av –skap i nusvenska trots att det skulle 

vara både intressant och upplysande att genomföra en mer utförlig historisk-semantisk 

undersökning. Anledningen till denna avgränsning är tid och omfång givna för utförandet av 

studien. Däremot kommer en kort redogörelse för suffixets etymologi att tillåtas för att i viss 

mån belysa dess historiska betydelseutveckling.  

          Denna studie bortser även från att genomföra en strukturerad kontrastiv lingvistisk 

analys mellan engelska, tyska och de nordiska språken trots att både likheter och skillnader 

beträffande –skap uppenbarat sig.  

          Den aktuella studien undersöker även enbart vilken effekt momentet ordbildning kan ha 

på svenska gymnasieelevers metamorfologiska medvetenhet. Om olika undervisningsmetoder 

påverkar elevers metamorfologiska medvetenhet i olika stor utsträckning, kommer således 

inte att vara föremål för undersökningen. Det primära syftet är följaktligen att undersöka om 

momentet ordbildning påverkar metamorfologisk medvetenhet, och i sådant fall, i vilken 

utsträckning.  

 

1.2   Kort om ordbildning  
Ord och deras betydelse(r) har alltid varit och kommer alltid att vara viktiga för människan så 

länge som hon använder språk. För som Lars-Gunnar Andersson (2001:34) framhåller, 

används språket för att beskriva världen, och därtill kan Birger Liljestrand (1993:7f) nämnas 

som menar att människan alltid haft ett behov av att bilda nya ord för att kunna beskriva nya 

företeelser. Detta visar hur viktigt kunskaper i ordbildning är, för utan dem saknar människan 

förmåga att bilda nya ord i takt med att världen förändras.  

          Maria Bolander (2016:81f) skriver i sin handbok Svensk Funktionell Grammatik, som 

vanligen ingår i kurslitteraturen på Ämneslärarprogrammet med inriktning svenska språket, 

att ordbildning syftar till att skrivna bokstäver (grafem) eller talade bokstäver (fonem) 
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sammanfogas till meningsfulla enheter (rotmorfem eller lexikala morfem), och dessa 

meningsfulla enheter benämns vardagligen som ord.  

          Bolander (2016:82) lyfter även fram andra former av ordbildning. Ett exempel är 

avledning som innebär att ett ordled antingen placeras före eller efter ett grundord för att 

ändra dess betydelse. De ordled som placeras före ett grundord kallas för prefix. Ett exempel 

på prefix är o– i otrevlig, där prefixet har en negerande betydelse, vilket ändrar grundordets 

betydelse från att betyda ’att vara trevlig’ till att betyda ’att inte vara trevlig’. De ordled som 

placeras efter grundordet kallas för suffix – synonymt med suffix är avledningsändelse. Ett 

exempel på suffix är –bar i läsbar, där det betyder ’möjlig’ eller ’möjligt att göra’, vilket 

ändrar grundordets betydelse från att beteckna handlingen ’att läsa’ till att beteckna ’att något 

är möjligt att läsa’.  

          Olof Thorell (1981:16) poängterar i sin handbok Svensk ordbildningslära, där han 

redogör för nusvensk ordbildning, att det enbart är suffix som kan ändra ett grundords 

ordklass. När exempelvis grundordet trevlig avleds till otrevlig, förblir det ett adjektiv, men 

när grundordet läsa avleds till läsbar, går det från att vara ett verb till ett adjektiv. Däremot 

nämns inte att ett grundords ordklasstillhörighet inte nödvändigtvis behöver ändras vid 

avledning. Ett exempel är adel som går från att vara substantiv till att förbli substantiv när det 

avleds till adelskap. Annorlunda uttryckt kan man säga att ett ord i regel byter 

ordklasstillhörighet vid avledning, men att det finns undantag.  

2.   Litteraturbearbetning av avledningsändelsen –skap  
I följande avsnitt redovisas den semantiska kategoriseringen. Först presenteras tidigare 

beskrivningar av suffixet –skap, följt av ordmaterialet som ligger till grund för den semantiska 

kategoriseringen, varefter betydelsegrupperna, som de insamlade skap-avledningarna indelats 

i, redovisas.  

 

2.1   Tidigare beskrivningar av avledningsändelsen –skap 
Enligt SAOB, går det att härleda den nusvenska avledningsändelsen –skap i första hand till 

fornsvenskans –skaper, som i sin tur med stor sannolikhet kommer från medelhögtyskans  

–schaft. Detta kan jämföras med Thorells (1981:91) korta etymologiska redogörelse för  

–skap, som framhåller att svenskan lånande in många lågtyska ord under medeltiden, såsom 

ridderskap och äktenskap. Dock är det oklart vad suffixets ursprungliga betydelse kan ha 
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varit. Det står exempelvis i SAOB att –skap sannolikt är en avledning från verbet skapa, men 

mer än det framgår inte.  

          Det som däremot framgår av SAOB är att –skap har tydliga motsvarigheter i 

exempelvis övriga nordgermanska språk, såsom modern danska (–skab) och modern norska  

(–skap). Det finns även motsvarande former i västgermanska språk, såsom modern holländska 

(–schap), modern engelska (–ship) och modern tyska (–schaft). Detta indikerar att –skap, men 

i olika språkdräkter, är ett gemensamt hållet suffix i de germanska språken, vilket öppnar upp 

för funderingar om det kan indelas i liknande betydelsegrupper i respektive germanskt språk, 

och om suffixet skulle gå att härleda tillbaka till urgermanskan.  

          Ord med suffixet –skap har tidigast behandlats av Elof Hellquist. I sin Svensk 

etymologisk ordbok indelar Hellquist (1922:927) skap–avledningarna i två grupper utefter 

vilket böjningsmorfem avledningen tar i bestämd species. I den ena gruppen används 

böjningsmorfemet –en, och dessa skap–avledningar har vanligen en abstrakt betydelse och är 

avledda från adjektiv, till exempel egenskap, galenskap och kvarlåtenskap. I den andra 

gruppen används böjningsmorfemet –et för att uttrycka bestämdhet, och dessa avledningar har 

vanligen abstrakt betydelse, såsom adelskap, men det finns även avledningar med konkret 

betydelse, såsom redskap. Hellquist skriver även att grundordet för den andra gruppens 

avledningar i regel är substantiv, till exempel grannskap.  

          Hellquist (1922:927) poängterar även att grundbetydelsen av –skap är svårbestämd. 

Däremot hänvisar han till en gedigen undersökning av Messing (1917) som bland annat 

undersökt det fornhögtyska ordet winiscaf ’vänskap’ som ursprungligen betecknade ”den 

verksamhet varigenom man skaffar sig vänner, och sedan resultatet av verksamheten, det 

tillstånd som därigenom åstadkommits”1. Detta går hand i hand med SAOB:s beskrivning av 

skap:s ursprung där –skap anses vara en avledning av verbet skapa, och suffixet skulle 

således kunna sägas beteckna en process som leder fram till någon form av resultat och/eller 

tillstånd, där grundordet avser vad för slags resultat och/eller tillstånd som blir möjligt.  

          Elias Wessén har även redogjort för avledningsändelsen –skap i sin Svensk 

språkhistoria II: Ordbildningslära. Wessén (1965:73) indelar skap-avledningarna i liknande 

grupper som Hellquist. I likhet med Hellquist, framhåller Wessén att skap-orden utgörs av två 

grupper beroende på dess böjningsmorfem i bestämd species, vilket styrs av substantivets 

                                                
1 För att förtydliga om en betydelse är citerad från annan källa, kommer denna uppsats att frångå vanlig praxis 

att ange betydelse med enkla citattecken, (’…’), med undantag av egen betydelseangivelse. I stället kommer 

betydelser som är tagna från andra källor, såsom SAOB och Hellquist, att anges med dubbla citattecken (”…”).  
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grammatiska genus. Den ena gruppen utgörs av skap-ord med utrum som genus och tar 

således böjningsmorfemet –en i bestämd species, till exempel vänskap, fiendskap och boskap. 

Denna grupp kan därigenom liknas med Hellquists första grupp, och Wessén anser även att de 

vanligen har abstrakt betydelse, till exempel kunskaper, men att de även har konkret och/eller 

kollektiv betydelse, såsom boskap. Dock är den förra betydelsen mer talrik än de två senare. 

          Den andra av Wesséns två skap-grupper utgörs av de skap-ord med neutrum som genus 

och tar således böjningsmorfemet –et i bestämd species, exempelvis budskap, borgerskap och 

kamratskap. Denna grupp kan därigenom liknas med Hellquists andra grupp. Wessén 

framhåller även att dessa skap-avledningar vanligen har abstrakt eller kollektiv betydelse, till 

exempel äktenskap. Han skriver även att det finns ett fåtal skap-avledningar i denna grupp 

med konkret-individuell betydelse, såsom landskap och redskap.  

          Intressant att nämna är att Wessén (1965:73) framhåller att de flesta av skap-

avledningarna i den andra gruppen är lånord från lågtyskan.  

          Ord avledda med suffixet –skap har även redogjorts för av Thorell. Thorell (1981:113) 

menar att suffixet –skap används för att avleda substantiv, adjektiv och verb till substantiv, 

och att de bildar två kategorier. Den första kategorin är de som tar utrum som grammatiskt 

genus. Han ger bland annat följande exempel: fiendskap (substantivavlett skap-ord), klokskap 

(adjektivavlett skap-ord) och räkenskap (verbavlett skap-ord). Den andra kategorin är de som 

tar neutrum som grammatiskt genus. Han lyfter även fram att de skap-avledningar som tillhör 

den andra kategorin antingen betecknar någon form av relation, till exempel broderskap, 

förmyndarskap och kamratskap, eller betecknar någon form av grupp, det vill säga innefattar 

ett slags kollektiv betydelse, exempelvis manskap och prästerskap.  

          Värt att nämna är att Thorell (1981:113) därtill framhåller det faktum att suffixet –skap 

fortfarande uppvisar en viss produktivitet i form av nyord. Han ger följande tre exempel på 

nybildningar: favoritskap, idolskap och tränarskap. 

          Både Thorell (1981:235) och Wessén (1965:74) framhåller att suffixet –skap, i likhet 

med –dom och –lek, var högst produktivt i fornsvensk tid, men kom i stor utsträckning att 

succesivt trängas undan av suffixet –het. Dock uppvisar nybildningar med suffixet –skap, 

såsom idolskap och mosterskap, att det fortfarande är produktivt i en viss utsträckning.  

          Även SAOB redogör för –skap och följande beskrivning står att finna:  

 
suffix för bildande av sbst. 

Anm. Suffixet är numera produktivt nästan bl. ss. n. i bet. 1. 
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1) i avledn. betecknande förhållandet l. egenskapen att vara l. tillhöra l. äga l. vara berättigad till 

den l. det som betecknas av det substantiviska l. pronominella grundordet l. vara det som betecknas 

av det adjektiviska grundordet l. utföra den handling som betecknas av det verbala grundordet; 

jfr ADELSKAP, AMIRALSKAP, ANFÖRVANTSKAP, ARTISTSKAP, BARNASKAP, 

BEKANTSKAP, BEREDSKAP, BRODERSKAP, BURSKAP, BYGGENSKAP, 

DISPONENTSKAP, DJÄVULSKAP, DRYCKENSKAP, DRÄNGSKAP, DUSKAP, 

DÅRSKAP, EGENSKAP, FADDERSKAP, FADERSKAP, FANSKAP, FIENDSKAP, 

FORDENSKAP, FRIHERRSKAP, FRYNTSKAP, FRÄMLINGSKAP, FRÄNDSKAP, 

FÅNGENSKAP, FÖLJESKAP, FÖRFATTARSKAP, FÖRMYNDERSKAP, 

FÖRÄLDRASKAP, GALENSKAP, GEMENSKAP, GRANNSKAP, GREVSKAP, 

HERRSKAP, HULDSKAP, INFÖDINGSKAP, JUNGFRUSKAP, KAMRATSKAP, 

KLOKSKAP, KUNSKAP, KÖPENSKAP, LANDSMANSKAP, LEDARSKAP, 

LIVEGENSKAP, MANSKAP, MEDBORGARSKAP, MEDLEMSKAP, MODERSKAP, 

MÄSTERSKAP, NABOSKAP, ONDSKAP, ORDFÖRANDESKAP, PRÄSTERSKAP, 

REDSKAP, REPRESENTANTSKAP, RIDDERSKAP, ROTESKAP, RÄKENSKAP, 

SLÄKTSKAP, STÅTHÅLLARSKAP, SVÅGERSKAP, SÄLLSKAP, VETENSKAP, 

VETSKAP, VÄNSKAP, ÄKTENSKAP m. fl. 

2) konkret(are). 

a) koll. l. sammanfattande. 

α) i avledn. betecknande personer l. varelser l. föremål l. företeelser o. d. som äro l. utgöra l. 

härröra från l. ha samband med l. lyda under vad som betecknas av det substantiviska grundordet; 

jfr ADELSKAP, AMIRALSKAP, ARTISTSKAP, BARNASKAP, BORGERSKAP, 

BOSKAP, BRODERSKAP, BUDSKAP, DJÄVULSKAP, FANSKAP, FORDENSKAP, 

FRÄNDSKAP, FÖLJESKAP, FÖRFATTARSKAP, FÖRMYNDERSKAP, GRANNSKAP, 

GREVSKAP, HERRSKAP, KAMRATSKAP, KORPRALSKAP, LANDSKAP, 

LANDSMANSKAP, MANSKAP, MATSKAP, MÄSTERSKAP, NABOSKAP, 

PRÄSTERSKAP, REPRESENTANTSKAP, RIDDERSKAP, ROTESKAP, SLÄKTSKAP, 

SVÅGERSKAP, SÄLLSKAP m. fl. 

β) i avledn. betecknande personer l. varelser som ha l. söka förvärva (l. föremål l. företeelser o. d. 

som ha) den egenskap som betecknas av det adjektiviska grundordet; jfr BARSKAP, 

BEKANTSKAP, BEREDSKAP, EGENSKAP, GEMENSKAP, HEDENSKAP, KUNSKAP, 

ONDSKAP, REDSKAP m. fl. o. BARSKAFT. 

γ) i avledn. betecknande föremål l. företeelser som utgöra obj. för l. resultat av den handling som 

betecknas av det verbala grundordet; jfr KVARLÅTENSKAP, KÖPENSKAP, RÄKENSKAP, 

VETENSKAP, VETSKAP. 

b) i individuell anv. 

α) i avledn. betecknande person l. varelse l. föremål l. företeelse o. d. som är l. utgör l. härrör från 

l. har samband med l. lyder under vad som betecknas av det substantiviska grundordet; 

jfr BOSKAP, BUDSKAP, DJÄVULSKAP, DÅRSKAP, FADDERSKAP, FANSKAP, 

HERRSKAP, JUNGFRUSKAP, MANSKAP, MATSKAP, SÄLLSKAP m. fl. särsk. om 
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landområde som är l. har samband med l. lyder under vad som betecknas av det substantiviska 

grundordet; jfr FRIHERRSKAP, GRANNSKAP, GREVSKAP, HERRSKAP, 

KORPRALSKAP, LANDSKAP, LANDSMANSKAP, NABOSKAP, SJÖSKAP, 

STÅTHÅLLARSKAP. 

β) i avledn. betecknande person som har l. söker förvärva (l. föremål l. företeelse o. d. som har) 

den egenskap som betecknas av det adjektiviska grundordet; jfr BEKANTSKAP, 

GALENSKAP, GEMENSKAP, KUNSKAP, REDSKAP m. fl. 

γ) i avledn. betecknande föremål l. företeelse som är obj. för l. resultat av den handling som 

betecknas av det verbala grundordet; jfr BYGGENSKAP, KVARLÅTENSKAP, 

RÄKENSKAP m. fl. (SAOB S 3509). 

 

Av SAOB:s redogörelse för –skap, framgår det bland annat att suffixet används för att bilda 

substantiv, och att det fortfarande är produktivt för att i synnerhet bilda skap-avledningar med 

beteckning för tillstånd, till exempel galenskap och egenskap.  

          SAOB:s beskrivning av skap-avledningar överensstämmer med Thorells beskrivning 

beträffande vilken ordklass grundordet kan ha. SAOB, i likhet med Thorell, skriver att det i 

huvudsak är till substantiv, adjektiv och verb som suffixet –skap kan fogas för att bilda 

substantiviska skap-avledningar.  

          Det som även framgår av SAOB:s redogörelse är att flertalet skap-avledningar placerats 

i olika grupper. Exempelvis står sällskap att finna i både grupp 1 och 2. Detta kan i förstone 

framstå som problematiskt, men vid eftertanke är det logiskt eftersom ett ord kan placeras i 

olika betydelsegrupper beroende på vilken betydelse som åsyftas. Detta visar hur svårt det kan 

vara att indela ord i betydelsegrupper, vilket kommer att diskuteras mer utförligt i avsnitt 2.3.  

 

2.2   Ordmaterial 
Ordmaterialet till den semantiska kategoriseringen utgår från den 14:e alfabetiska upplagan av 

Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, SAOL, utgiven 2015, där cirka 340 skap-

avledningar påträffats. Det är viktigt att framhålla att enstaka ord avledda med suffixet –skap 

kan ha förbisetts vid excerperingen av SAOL, men tiden given för denna studie tillåter inte en 

kontrolläsning av SAOL. Dock bör de cirka 340 insamlade skap–orden utgöra ett tillräckligt 

stort antal för denna form av semantisk kategorisering då syftet är att se vilka 

betydelsegrupper skap–avledningarna kan indelas i.  

          När det äldsta belägget anges för respektive betydelsegrupp, utgår källan från det äldsta 

belägget funnet i Svenska Akademiens ordbok, SAOB. Detta kommer att påverka den 

semantiska kategoriseringen och kan i förstone ge en missvisande bild av skap–
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avledningarnas historia då SAOB använder Gustav Vasas bibel som äldsta textkälla. Detta 

innebär således att inget belägg äldre än 1520-tal återges i denna studie, vilket kan, som redan 

nämnts ovan i avsnitt 2.1, ge en felaktig bild av skap-avledningarna då flera av dem är 

belagda tidigare än 1523. Ett exempel är räkenskap. Enligt SAOB, är det äldsta belägget 

1523, men enligt Söderwall (1891–1990:277) är det äldsta belägget 1369.  

          Värt att nämna är att det finns problem med semantiska kategoriseringar då ord kan ha 

fler än en betydelse, vilket gör att ett ord kan placeras i olika betydelsegrupper beroende på 

vilken betydelse semantikforskaren tar fasta på. Ett sådant exempel är skap-avledningen 

grevskap som å ena sidan kan beteckna ett område som styrs av en greve, men å andra sidan 

ämbetet av att vara en greve. Av denna anledning anges betydelsen för den äldst belagda 

skap-avledningen i respektive betydelsegrupp. Vid givna tillfällen när det är uppenbart att en 

skap-avledning kan placeras i flera olika betydelsegrupper, kommer det att redogöras för.  

 

2.3   Semantisk indelning av skap-orden 
Genom att det insamlade ordmaterialet utgör en heterogen samling ord med inte bara 

substantiv som grundord utan även adjektiv och verb, lämpar sig inte en semantisk indelning 

av skap-orden utefter varken betydelsekomponenter eller semantiska särdrag. Istället har 

ordmaterialet, i likhet med Gunvor Nilssons indelning av aktig-avledningar (1993:50) och 

Ragnhild Söderberghs indelning av mässig-avledningar (1964:13–19), indelats i 

betydelsegrupper alltefter grundordets betydelse och i viss utsträckning ordklass. 

          Värt att poängtera är att de flesta av skap-avledningarna låter sig naturligt placeras i de 

betydelsegrupper som presenteras i denna uppsats, men att det finns ett fåtal avledningar som 

uppvisat problem vid indelningen då de har fler än en betydelse. Detta är dock inget nytt 

problem. För som Ullman (1957:114) säger: ”As usual, it is easy to set up clear-cut types but 

impossible to establish sharp demarcation lines”. Följaktligen är det viktigt att understryka att 

den semantiska indelningen ska betraktas som ”en schematisk skiss”, som Nilsson (1993:51) 

uttrycker det, vars syfte dels är att se vilka betydelsegrupper skap-orden kan indelas i, dels för 

att underlätta fortsatta undersökningar av suffixet.  
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2.4   Betydelsegrupper 
 

2.4.1 Betydelsegrupp 1: Tillstånd  

I ordmaterialet återfinns ett drygt tiotal skap-avledningar som kan sägas beteckna någon form 

av tillstånd eller förhållande. Det som semantiskt förenar dessa avledningar är att de ger 

uttryck för den egenskap som grundordet betecknar. Några exempel är beredskap ’tillståndet 

att vara beredd’, galenskap ’tillståndet att vara galen’ och havandeskap ’tillståndet att vara 

havande’. Det som även förenar dessa skap-avledningar är att de blivit avledda från adjektiv 

till substantiv.  

 

2.4.1.1  Äldsta belägg 

Det äldsta belägget för betydelsegrupp 1 är galenskap med betydelsen ”vansinne, 

sinnessjukdom” (SAOB G 1928). Belägget är först påträffat i en källa från senare delen av 

1500-talet: 

 
The Danske .. (hade) i fiordh icke .. kommet så vidt, hvar kongh Erich medh sin galenskap thett 

icke hade förorsaket (RA 2:255, 1568; SAOB G 1928). 

 

Till denna betydelsegrupp tillkommer sedan bland annat beredskap under 1600-talet, 

fångenskap under 1700-talet och havandeskap samt livegenskap under 1800-talet.  

 

2.4.1.2  Bruklighet  

Skap-avledningar tillhörande betydelsegrupp 1 används för att beteckna någon form av 

tillstånd. Detta tillstånd kan antingen vara psykiskt (beredskap) eller fysiskt (havandeskap). 

Betydelsegruppen innehåller även skap-avledningar som semantiskt kan beteckna såväl ett 

psykiskt som ett fysiskt tillstånd. Ett sådant exempel är annorlundaskap där betydelsen 

antingen kan åsyfta en person som känner sig annorlunda (ett psykiskt tillstånd) eller en 

människa vars fysiska attribut gör henne annorlunda (ett fysiskt tillstånd).  

 

2.4.2   Betydelsegrupp 2: Område och miljö  

I ordmaterialet finns ett fåtal skap-avledningar som kan sägas beteckna någon form av område 

eller miljö. Det som semantiskt förenar dessa avledningar är att de betecknar ett avgränsat 
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område, till exempel grevskap, grannskap och landskap. Det som även förenar dessa skap-

avledningar är att grundorden är substantiv.  

 

2.4.2.1  Äldsta belägg 

Det äldsta belägget för betydelsegrupp 2 är landskap med betydelsen ”landområde betraktat 

ss. territoriell 1. geografisk enhet” (SAOB L 229). Det äldsta belägget för landskap med 

denna betydelse går att finna i en källa från första hälften av 1500-talet: 

 
Gack vthur titt landzkap och frå thina släct och kom j thet landzskapet som iach wijsar tich (Apg. 7:3, 1526; 

SAOB L 229).  

 

2.4.2.2  Bruklighet  

I betydelsegrupp 2 kan skap-avledningarna antingen beteckna en miljö (landskap) eller ett 

område (grannskap) som på något sätt är avgränsat eller skiljt från en annan miljö och/eller 

ett annat område.  

          Den avledning som vanligen betecknar miljö, det vill säga landskap, används i ett drygt 

trettiotal sammansättningar där ett förled placeras före landskap för att ge den en mer specifik 

betydelse, till exempel bergslandskap, skogslandskap och snölandskap. Dessa 

sammansättningar kan beteckna 1) geografiska områden av en utomhuslig natur, till exempel 

savannlandskap, 2) geografiska områden av en inomhuslig natur, såsom kontorslandskap, och 

3) geografiska områden av en psykisk natur, exempelvis fantasilandskap.  

          Avledningen landskap är intressant ur en annan synpunkt då avledningen kan sägas 

uttrycka diminutiv betydelse då grundordets betydelse förminskas vid avledningen. 

Betydelsen går från att beteckna ’ett helt land’ i grundordet land, till att beteckna ’en del av 

ett land’ i avledningen landskap. Utifrån detta perspektiv, kan –skap i detta enskilda fall anses 

fylla en diminutiv funktion. Däremot krävs en mer utförlig undersökning för att med säkerhet 

kunna säga att det fyller en diminutiv betydelsefunktion.  

 

2.4.3   Betydelsegrupp 3: Samhörighet, (för)samling och tillhörighet  

Ordmaterialet innehåller ett drygt tjugotal skap-avledningar som kan sägas beteckna någon 

form av samhörighet, (för)samling och/eller tillhörighet, till exempel bekantskap, systerskap 

och vänskap. Dessa avledningar har även gemensamt att de har en kollektiv betydelse, såsom 

boskap och sällskap. Grundordet i betydelsegrupp 3 kan vara antingen ett substantiv, till 

exempel är sällskap avlett från substantivet sälle med betydelsen ”mansperson tillhörande 
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viss sammanslutning” (SAOB S 16157), eller ett adjektiv, såsom gemenskap som är avlett 

från adjektivet gemen2 med betydelsen ”gemensam; samställd” (SAOB G 183).  

 

2.4.3.1  Äldsta belägg  

Det äldsta belägget för betydelsegrupp 3 är sällskap med betydelsen ”om samling 1. grupp av 

personer som åtföljer 1. ledsagar ngn” (SAOB S 16162). Belägget är först påträffat i en källa 

från 1520-talet: 

 
Jt(em) Oleff b(e)ncts(on) timb(er)ma(n) m(ed) sith selskap, som bygde Sød(re) oc norr(e) port, 

ix m(a)rc (SthmSkotteb 3:223, 1521; SAOB S 16162).  

 

Avledningen hade vid sidan av denna betydelse även en mer pejorativ betydelse där sällskap 

användes synonymt med pack: 

 
(Tjuven) sagd(es) wara aff the tater(es) selskap (OPetri Tb 116, 1526; SAOB S 16162).  

 

I källan ovan har sällskap betydelsen ”nedsättande, om (hop av) moraliskt lågtstående 1. 

asociala personer som följs åt 1. håller samman o. d.; ofta koll., närmande sig 1. övergående i 

bet. löst folk, patrask, slödder, anhang” (SAOB S 16162).  

 

2.4.3.2  Bruklighet  

Skap-avledningarna i betydelsegrupp 3 används främst för att beteckna en grupp individer 

som utgör någon form av enhet med ett gemensamt mål. Ett sällskap kan till exempel utgöra 

en grupp människor som dinerar tillsammans (middagssällskap). Det kan även vara en grupp 

individer som färdas tillsammans mot ett gemensamt mål (resesällskap el. ressällskap). Ett 

tredje exempel är en grupp människor som ses för att tillsammans läsa och diskutera en 

religiös skrift (bibelsällskap).  

          I likhet med landskap i betydelsegrupp 2, används sällskap i sammansättningar där ett 

förled tillfogas avledningen för att specificera dess betydelse. Några exempel är herrsällskap, 

                                                
2 Dock bör det nämnas att gemen även förekommer som substantiv med betydelsen ”person som hör samman 

med ngn annan” (SAOB G 182), och således förekommer även möjligheten för gemenskap att vara en 

substantivavledd avledning.  
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ordenssällskap, och teatersällskap. Ett drygt tjugotal sådana sammansättningar har påträffats i 

ordmaterialet.  

          Ett drygt tiotal skap-avledningar finns i ordmaterialet som kan sägas beteckna en 

religiös tillhörighet, såsom broderskap, brödraskap och systerskap. Däremot är det viktigt att 

påpeka att dessa avledningar även kan beteckna relationer inom en familj. Exempelvis kan ett 

systerskap beteckna en relation mellan två systrar tillhörande samma familj där ingen religiös 

koppling står att finna.   

          Skap-avledningarna i betydelsegrupp 3 betecknar även olika former av samhörighet(er) 

som bildas mellan en grupp individer (gemenskap). Därtill kan nämnas att individerna kan 

vara både människor (teatersällskap) och djur (boskap).  

 

2.4.4   Betydelsegrupp 4: Familje- och släktband  

I ordmaterialet är ett drygt tiotal skap-avledningar påträffade som kan sägas beteckna någon 

form av relationell betydelse mellan familje- och släktmedlemmar, såsom faderskap, 

föräldraskap och partnerskap. Denna betydelsegrupp tangerar beteckningarna i 

betydelsegrupp 3 då betydelsegrupp 4 även kan sägas beteckna en form av tillhörighet. Denna 

betydelsegrupp har även gemensamt med betydelsegrupp 3 att grundorden är substantiv.  

 

2.4.4.1  Äldsta belägg 

Det äldsta belägget för betydelsegrupp 4 är barnaskap med betydelsen ”förhållande(t) att 

(anses) vara ngns barn o. åtnjuta de rättigheter som medför ett sådant förhållande” (SAOB B 

400). Belägget går att finna i en källa från 1500-talets första hälft: 

 
Mina brödher .. whilke äro aff Jsrael, huilkom Barnaskapet tillhörer (Därs 9:4, 1526; SAOB B 400).  

 

2.4.4.2  Bruklighet  

De skap-avledningar som tillhör betydelsegrupp 4 har gemensamt att de beskriver en relation 

som existerar mellan antingen två individer eller en grupp individer. Ett exempel på det förra 

är samboskap och ett exempel på det senare är släktskap.  

          Betydelsegrupp 4 öppnar även upp för avledningsändelsen –skap:s produktivitet. 

Exempel på nybildningar skulle kunna vara mosterskap, farbrorskap, mormorskap, kusinskap 

och sysslingskap.  
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2.4.5   Betydelsegrupp 5: Yrken, ämbeten och titlar  

Till betydelsegrupp 5 har ett drygt fyrtiotal skap-avledningar förts vilkas grundord i de flesta 

fall kan sägas beteckna ett yrke, post, titel eller ämbete, exempelvis direktörskap, 

kanslerskap, mecenatskap, författarskap, adelskap och ordförandeskap. Samtliga avledningar 

i betydelsegrupp 6 har ett substantiv som grundord.  

 

2.4.5.1  Äldsta belägg 

Det äldsta skap-ordet för betydelsegrupp 5 är förmyndarskap med betydelsen ”(ngns) 

egenskap 1. uppdrag att vara förmyndare; förmyndares utövande av sin befattning” (SAOB F 

2955). Belägget är först påträffat i en källa från 1600-talets första hälft: 

 
Alle stadgar och besluth, som göres i Konungens omyndige åhr .. (skola) exequeres icke länger 

än Förmynderskapet warar (Stiernman Riksd. 920, 1634; SAOB F 2055).  

 

2.4.5.2  Bruklighet  

Skap-avledningar i betydelsegrupp 5 används i förstone för att beteckna en persons yrke, 

ämbete eller titel, och det är grundordets betydelse som avgör vilketdera som betecknas. Ett 

exempel är författarskap där grundordet (författare) syftar till ett yrke, vilket gör att 

avledningen betecknar yrket ’att vara författare’. Ett annat exempel är presidentskap där 

grundordet (president) åsyftar ett ämbete, vilket gör att avledningen betecknar ämbetet ’att 

vara president’. Ytterligare ett exempel är kommendantskap där grundordet (kommendant) 

syftar till en post, eller snarare en position, inom militären, vilket gör att avledningen 

betecknar posten ’att vara kommendant’. Alla tre exempel betecknar det att vara någonting, 

vilket gör att betydelsegrupp 5 tangerar betydelsegrupp 1 som betecknar tillstånd, det vill 

säga, något som man är. Det som skiljer betydelsegrupperna åt är att betydelsegrupp 5 

betecknar yrken och ämbeten samt är avledda från substantiv medan betydelsegrupp 1 

betecknar egenskaper och är avledda från adjektiv.  

          Betydelsegrupp 5 tangerar även betydelsegrupp 3 beträffande skap-avledningar som 

betecknar yrken, såsom författarskap och redaktörskap, då dessa avledningar kan sägas 

beteckna ett slags tillhörighet. Dock har dessa avledningar placerats i betydelsegrupp 5 då 

deras betydelse har mer gemensamt med övriga avledningar i betydelsegrupp 5 än de i 

betydelsegrupp 3.           

          Det finns även ett fåtal skap-avledningar i betydelsegrupp 5 som kan sägas beteckna 

klasstillhörighet, som kan sägas utgöra en form av ämbeten. Några exempel är adelskap, 
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guvernörskap och grevskap. Värt att nämna är att det sista exemplet, grevskap, är svårplacerat 

då det kan placeras i tre betydelsegrupper: betydelsegrupp 2, 4 och 5. Det placeras i 

betydelsegrupp 2 när det betecknar det område ett grevskap kan utgöra. Det hör hemma i 

betydelsegrupp 4 när det betecknar en tillhörighet grevar emellan, och det placeras i denna 

betydelsegrupp, betydelsegrupp 5, när det betecknar ämbetet ’att vara greve’.  

 

2.4.6   Betydelsegrupp 6: Verktyg och instrument  

I ordmaterialet är en skap-avledning påträffad som kan sägas beteckna ett verktyg och/eller 

instrument med en individuell-konkret betydelse: redskap. Däremot är ett trettiotal 

sammansättningar påträffade där redskap ingår, till exempel brandredskap, grävredskap, 

jaktredskap, klätterredskap och sågredskap. Redskap är ett adjektivavlett skap-ord då det är 

avlett från adjektivet reda med betydelsen ”färdig, beredd, parat, som är till reds” (SAOB R 

514).  

 

2.4.6.1  Äldsta belägg 

Det äldsta belägget för redskap har betydelsen ”utrustning 1. tillhör (som hör till 1. tarvas för 

ngt); numera bl. om samling 1. uppsättning av redskap” (SAOB R 624). Belägget är först 

påträffat i en källa från 1500-talet: 

 
Itt steg[er]hws m[edh] all reedzskap (OPetri Tb 30, 1524; SAOB R 624).  

 

2.4.6.2  Bruklighet  

Skap-avledningen redskap utgör själva kärnan i betydelsegrupp 6 och kan sägas beteckna 

föremål som används för att utöva eller utföra en viss handling. Vanligen förekommer 

avledningen i ordsammansättningar där ett förled placerats före redskap för att precisera vad 

för slags handling som utövas eller utförs. Ett exempel är grävredskap som kan sägas 

beteckna ’ett föremål (dvs. redskap) som används för att gräva’. Ytterligare ett exempel är 

tortyrredskap som kan sägas beteckna ’ett föremål (dvs. ett redskap) som används för att 

tortera någon eller något’. 

          Skap-avledningen redskap och dess trettiotal påträffade sammansättningar går även att 

förstå som en semantisk över- och undergruppering där exempelvis grävredskap och 

tortyrredskap utgör hyponymer till hyperonymen redskap, och där exempelvis spade och 

skyffel är hyponymer till hyperonymen grävredskap, och så vidare.  
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2.4.7   Betydelsegrupp 7: Idrotts- och/eller tävlingsevenemang  

Ordmaterialet består av en skap-avledning som kan sägas beteckna en form av idrotts- 

och/eller tävlingsevenemang: mästerskap. Precis som redskap i betydelsegrupp 6, används 

mästerskap i betydelsegrupp 7 i ett tiotal ordsammansättningar för att precisera dess 

betydelse, till exempel seniormästerskap, utomhusmästerskap och världsmästerskap. 

Mästerskap är ett substantivavlett skap-ord med mäster som grundord med betydelsen 

”person som förestår ngt 1. har överseende över ngt, föreståndare” (SAOB M 2017).  

 

2.4.7.1  Äldsta belägg  

Det äldsta belägget för mästerskap med betydelsen ”förhållandet att ngn är mästare; ställning 

ss. mästare; även i uttr. mästerskap i ngt […] särsk. [jfr. eng. championship] i sht idrott” 

(SAOB M 2045) är från 1800-talet: 

 
Täflingarne om ”mästerskapet” (i löpning) (Black Idr. 2:482, 1887; SAOB M 2045).  

 

Det finns även äldre belägg för mästerskap från 1600-talet, men med en annan betydelse: 

 
tillägnad sigh .. Mästerskapet öfwer the Spanske Riddare Ordens (Brask Pufendorf Hist. 51, 

1680; SAOB M 2045).  

 

Detta indikerar att mästerskap genomgått ett betydelseskifte, eller snarare en 

betydelseutvidgning, från att enbart kunna sägas beteckna ett ämbete eller titel, vilket placerar 

avledningen i betydelsegrupp 5, till att även kunna sägas beteckna ett idrotts- och eller 

tävlingsevenemang som placerar avledningen i betydelsegrupp 7.  

 

2.4.7.2  Bruklighet  

Det som semantiskt utmärker betydelsegrupp 7 är att skap-avledningen kan sägas beteckna 

någon form av idrotts- och/eller tävlingsevenemang där syftet är att utse en vinnare, en 

mästare, det vill säga att utse vem som är den mest erfarna och skickliga idrottsutövaren. För 

att sedan specificera vad för slags evenemang som betecknas, placeras vanligen ett förled före 

mästerskap för att ange en mer specifik betydelse, såsom europamästerskap, 

inomhusmästerskap och skolmästerskap. Ett drygt tiotal sådana ordsammansättningar är 

påträffade i ordmaterialet, men det finns flertalet ordsammansättningar med mästerskap som 
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inte är lexikaliserade i SAOL, exempelvis tennismästerskap, klubbmästerskap, och 

badmintonmästerskap.  

 

2.4.8   Betydelsegrupp 8: Ekonomi och finanser  

Ordmaterialet uppvisar ett fåtal skap-avledningar som kan sägas beteckna någon form av 

ekonomi och/eller finansiering, såsom räkenskap. Gemensamt för betydelsegrupp 8 är att de 

är verbavledda skap-ord. Exempelvis är räkenskap avlett från verbet räkna med betydelsen 

”redogöra för ett ekonomiskt förhållande (mellan ngra)” (SAOB R 3797).  

 

2.4.8.1  Äldsta belägg 

Från början av 1500-talet finns belägg för räkenskap med betydelsen ”utredning 1. 

granskning av ett ekonomiskt förhållande (mellan ngra) 1. ett ekonomiskt mellanhavande (i 

form av uppräkning 1. genomgång samt sammanräkning av poster)” (SAOB R 3787): 

 
The gode man son wore .. skickade at the skulle høra begg[es] ther[es] regi[n]skap och foreena th[e]m 

(OPetri Tb, 79, 1525; SAOB R 3787).  

 

2.4.8.2  Bruklighet  

Skap-avledningar tillhörande betydelsegrupp 8 har gemensamt att de kan sägas beteckna 

ekonomi i form av hushållning och/eller finanser, det vill säga att någon form av transaktioner 

och kapital ska åsyftas. Några exempel är räkenskap och köpenskap.  

          Räkenskap används även i ordsammansättningar för att modifiera dess betydelse. Ett 

exempel är nationalräkenskap.  

 

2.4.9   Betydelsegrupp 9: Information, vetande och kunnande  

I ordmaterialet är ett fåtal skap-avledningar påträffade som kan sägas beteckna olika former 

av information, vetande och kunnande, såsom budskap, kunskap och vetskap. Det som 

semantiskt förenar denna betydelsegrupp är att avledningarna betecknar information. 

Beträffande grundordets ordklasstillhörighet är betydelsegrupp 9 heterogen då vissa grundord 

är verbalsubstantiv (t. ex. vetenskap som är, enligt SAOB, avlett från verbet veta då det är en 

substantivering av det tyska infinitivet weten ’veta’), medan andra är avledda från adjektiv 

(exv. kunskap som är, enligt SAOB, avlett från adjektivet kund ’kunnig’, som dock kan 

jämföras med verbet kunna), och substantiv (t. ex. budskap som är, enligt SAOB, avlett från 

substantivet bud). 
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2.4.9.1  Äldsta belägg  

Det äldsta belägget för betydelsegrupp 9 är kunskap med betydelsen ”förhållande(t) att veta 

ngt 1. att hava närmare kännedom om ngt 1. att vara bevandrad 1. hemmastadd på olika 

erfarenhetsområden, vetande, kännedom, kunnighet” (SAOB K 3213). Belägget är påträffat i 

en källa från början av 1500-talet:  

 
Christi kerlek, then doch all kundscap öffuergåår (Ef. 3:19, 1526; SAOB K 3213).  

 

2.4.9.2  Bruklighet  

Genomgående för skap-orden i betydelsegrupp 9 är att de betecknar specifikt vetande, det vill 

säga information om något. Ett exempel är kunskap som kan sägas beteckna den information 

en människa har om något, till exempel kunskap om hur ord bildas. Ett annat exempel är 

vetenskap som betecknar information om vetenskapliga teorier och metoder.  

          I likhet med majoriteten av tidigare betydelsegrupper, används de flesta skap-

avledningar i betydelsegrupp 9 i ordsammansättningar för att modifiera och/eller specificera 

deras betydelser. Ett exempel är kunskap som förekommer i följande ordsammansättningar: 

ordkunskap, språkkunskap och ämneskunskap. Ordmaterialet innehåller ett trettiotal 

sammansättningar med kunskap. Ett annat exempel är vetenskap som förekommer i följande 

ordsammansättningar: kulturvetenskap, miljövetenskap och språkvetenskap. Ett drygt trettiotal 

sådana sammansättningar är påträffade i ordmaterialet.  

 

2.4.10   Betydelsegrupp 10: Ofog och rackartyg  

Till betydelsegrupp 10 har förts ett fåtal skap-avledningar vilkas grundord i de flesta fall kan 

sägas vara beteckningar för ofog, fuffens, elakhet eller rackartyg, till exempel djävulskap (alt. 

djävelskap el. jävulskap/jävelskap), fanskap och jäkelskap (alt. djäkelskap). Samtliga skap-

avledningar i betydelsegrupp 10 är avledda från substantiv.  

 

2.4.10.1   Äldsta belägg 

Det äldsta belägget för betydelsegrupp 10 är djävulskap med betydelsen ”djävful, ond ande, 

demoniskt väsen; i sht i sg. i koll. bet.: djäflar, onda andar” (SAOB D 1821). Belägget är först 

påträffat i en källa från 1500-talets första hälft: 
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The .. tillbådho dieffuulscap, och affgudhar som giordhe woro vthaff guld och vthaff sylfuer 

(Upp. 9:20 NT, 1526; SAOB D 1821).  

 

2.4.10.2   Bruklighet  

Betydelsegrupp 10 innehåller både gamla och relativt unga skap-ord. Djävulskap inklusive 

alla dess stavningsvarianter är först påträffade under 1500-talet, men under 1800-talet 

påträffas först fanskap och under 1900-talet djäkelskap:  

 
Vi (ha) blifvit nesligt bedragne .. Allt var lögn, list och fanskap (Almqvist Ekols. 1:105, 1847; 

SAOB F 261). 

 

Han hade äfventyr och djäkelskap i blodet (Grebst Det äfventyrl. Året 124, 1913; SAOB D 

1824).  

 

Gemensamt för skap-avledningarna i betydelsegrupp 10 går att säga att de betecknar någon 

form av ofog, fuffens, elakhet eller rackartyg, det vill säga att de används för att beteckna en 

person, en händelse eller skeende som väcker frustration, irritation eller rent av ilska. I denna 

bemärkelse kan det sägas att avledningarna i betydelsegrupp 10 uppvisar en pejorativ 

betydelse, och kan liknas vid den funktion som svordomar fyller i språket.  

          Andersson (1985:11ff) ger tre anledningar till varför svordomar används: psykologiska 

motiv (utlopp för känslotillstånd, såsom smärta, ilska och frustration), sociala motiv (markera 

sin grupptillhörighet eller bryta mot normer och tabun) och språkliga motiv (svordomar är ord 

precis som andra ord och är till för att användas). De skap-avledningar som är placerade i 

betydelsegrupp 10 kan alla sägas uppfylla Anderssons tre krav, och kan således sägas 

beteckna svordoms- och kraftuttryck. Därtill skriver både Jan Einarsson (2014:135) och Anna 

Gunnardotter Grönberg (2013:265) att svenska svordomar traditionellt sett bildats av ord med 

religiösa konnotationer, såsom fan, jävel och helvete, och eftersom samtliga skap-avledningar 

i denna betydelsegrupp har religiöst konnoterade grundord (fan, jävel, etc.) går det att säga att 

de är bildade som svordomar och kan således fylla funktionen som svordom.  

 

2.4.11  Övriga skap-avledningar  

Ordmaterialet består av två skap-avledningar som inte naturligt tillåter sig att indelas i någon 

av de ovanstående 10 betydelsegrupperna och får således utgöra en egen restgrupp. De är 
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idolskap med betydelsen ’förhållandet att ha ngn till idol’ (egen definition)3 och favoritskap 

med betydelsen ”förhållandet att hava ngn till favorit, gynnande av favoriter, favoriserande” 

(SAOB F 409).  

 

2.5   Sammanfattning av semantisk kategorisering  
De insamlade 340 skap-orden har visat sig kunna indelas i 11 betydelsegrupper. I den första 

betydelsegruppen betecknas tillstånd (livegenskap) och grundorden är adjektiv. I den andra 

betydelsegruppen betecknas områden och miljöer (grannskap) och grundorden är substantiv. I 

betydelsegrupp 3 betecknas samhörighet och tillhörighet (sällskap) och grundorden är 

antingen substantiv eller adjektiv.  I betydelsegrupp 4 betecknas familje- och/eller släktband 

(barnaskap) och grundorden är substantiv. I betydelsegrupp 5 betecknas yrken och ämbeten 

(presidentskap) och grundorden är substantiv. I betydelsegrupp 6 betecknas instrument och 

verktyg (redskap) och grundordet är ett adjektiv. I betydelsegrupp 7 betecknas idrotts- 

och/eller tävlingsevenemang (mästerskap) och grundordet är substantiv. I betydelsegrupp 8 

betecknas ekonomi och finanser (köpenskap) och grundorden är verb. I betydelsegrupp 9 

betecknas information, vetande och kunnande (kunskap) och grundorden kan vara 

verbalsubstantiv, adjektiv och substantiv. I betydelsegrupp 10 betecknas ofog och rackartyg 

(fanskap) och grundorden är substantiv. I betydelsegrupp 11 har två resterande skap-

avledningar placerats: idolskap och favoritskap där båda har substantiv som grundord.  

 

3.     Metod för interventionsstudien  
I metodavsnittet nedan redovisas den kvasiexperimentella interventionsstudiens 

utgångspunkter, utformning och genomförande.  

 

3.1   Metodansats  
För att undersöka vilken effekt momentet ordbildning kan ha på svenska gymnasieelevers 

metamorfologiska medvetenhet, genomfördes en kvasiexperimentell interventionsstudie. Med 

en kvasiexperimentell studie, åsyftas, enligt Alan Bryman (2011:62), att man som forskare 

går in i en verksamhet, i detta fall ett klassrum, och utsätter de i verksamheten för en 

                                                
3 Anledningen till varför en egen definition av idolskap anges är för att det inte står att finna en vedertagen 

definition av denna skap-avledning i ingendera av följande tre lexikon: SAOL, SAOB, eller NEO.   
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intervention med syfte att se vilken effekt interventionen har på deltagarna. 

Interventionsstudien har en kvantitativ utgångspunkt då syftet är att mäta vilken effekt 

interventionen har på deltagarnas metamorfologiska medvetenhet.  

 

3.2   Studiens utformning  
Denna forskningsstudie är utformad med två ordtester och en utbildningsinsats i form av en 

lektion. Lektionen utgör studiens intervention där svenska gymnasieelever först ges en allmän 

introduktion till ordbildning varefter lektionen fokuserar på avledningsändelser. För att mäta 

vilken effekt interventionen har på elevernas metamorfologiska medvetenhet, ramas lektionen 

in av ett för- och ett eftertest (ordtesten).  

 

3.2.1   Deltagare och urval 

Tre gymnasieklasser deltog i interventionsstudien: en yrkesförberedande klass (Barn- och 

fritidsprogrammet) och två högskoleförberedande klasser (det samhällsvetenskapliga- och det 

ekonomiska programmet). Sammanlagt deltog 58 gymnasieelever. Det tänkta antalet 

deltagare var beräknat till 85 elever, men 27 elever valde att inte delta i studien. Detta bortfall 

kan i viss mån påverka resultatet negativt då ett mindre urval försvårar studiens 

generaliserbarhet, men då studien inte syftar till att ge en representation av svenska 

gymnasieelevers metamorfologiska medvetenhet, var det inte nödvändigt att ytterligare en 

gymnasieklass deltog i studien.  

          Gymnasieklasserna valdes med hjälp av det som Bryman (2012:432) benämner som 

bekvämlighetsurval då forskaren för den aktuella studien var verksam på gymnasieskolan när 

interventionen genomfördes. Bekvämlighetsurval ansågs vara den lämpliga urvalsmetoden 

trots att det kan påverka hur eleverna väljer att delta i studien och därigenom resultatet. Ty 

denna påverkan ansågs vara av godo då deltagarna har en relation och förtroende till forskaren 

som lärare, vilket med stor sannolikhet överförs till rollen som forskare, och således tar 

deltagarna troligtvis sitt deltagande i studien på större allvar.  

 

3.2.2   För- och eftertest (Ordtesten)  

De två ordtesten som utgör för- och eftertestet som användes i studien är utformade av 

forskaren för den aktuella studien och utformades för studiens kvantitativa utgångspunkt att 

mäta vilken effekt interventionen har på deltagarnas metamorfologiska medvetenhet.  
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          Förtestet består av fem svenska ord bildade med fem olika avledningsändelser där 

deltagarnas uppgift är att först ange vad de olika avledningsändelserna betyder, varefter de 

ska definiera hela ordet (se bilaga 1). Syftet är således att kartlägga deltagarnas 

metamorfologiska medvetenhet genom att jämföra resultaten från förtestet med eftertestet för 

att därigenom se om en förändring ägt rum.  

          Eftertestet består av två delar. Uppgiften i den första delen är densamma som i förtestet, 

men eftertestet har även utökats med ytterligare fem ord som är bildade med 

avledningsändelsen –skap (se bilaga 2), vilket utgör den andra delen av eftertestet.    

          Anledningen till varför eftertestet utökades med fem skap-ord, är för att se om 

deltagarna klarar av att ringa in skap-avledningarnas betydelser, och om de gör det, jämföra 

definitionerna med betydelsegrupperna presenterade i denna studie. De övriga fem orden i 

eftertestet är identiska med de i förtestet med syfte att kunna mäta om deltagarna utvecklat en 

metamorfologisk medvetenhet.  

 

3.3   Studiens Genomförande 

 

3.3.1   Lektionerna  

De tre gymnasieklasser som deltog i interventionen fick en lektion vardera om ordbildning 

med fokus på avledningsändelser. Varje lektion ramades in av de två ordtesten (för- och 

eftertest) för att kunna mäta om interventionen hade en effekt på deltagarnas 

metamorfologiska medvetenhet, och om sådant var fallet, i vilken utsträckning.  

          Respektive lektion inleddes med en kort redogörelse för människans behov av att bilda 

nya ord i syfte att placera momentet ordbildning i ett sammanhang. Därefter gavs en kort 

grundläggande beskrivning av hur rotmorfem bildas genom att grafem/fonem sammanfogas 

till meningsfulla enheter följt av hur rotmorfem sätts ihop för att bilda sammansättningar. 

Slutligen introducerades avledning där både prefix och suffix gavs en mer utförlig 

beskrivning. 

          Efter att avledningsmorfem introducerats och att deltagarna fått arbeta med olika 

avledningsändelser, avslutades respektive lektion med eftertestet. 

 

3.4   Validitet och reliabilitet  
I kvantitativa forskningsansatser avser validitet, enligt Emma Sorbring (2013:151f), 

mätinstrumentets giltighet, det vill säga dess förmåga att kunna undersöka fenomenet, medan 
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reliabilitet syftar till mätinstrumentets pålitlighet, det vill säga att slumpen inte ska var den 

avgörande faktorn för resultatet. I den aktuella studien har undersökningens validitet och 

reliabilitet stärks genom utformandet av för- och eftertestet, och att de presenteras bland 

uppsatsens bilagor för granskning.  

 

3.5   Etiska överväganden  
Vetenskapsrådet (2002:6–14) har fastslagit fyra krav berörande etik. De fyra kriterierna är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det första 

kravet innebär att forskaren informerar deltagarna om syftet med forskningen och att det är 

frivilligt att delta. Deltagarna ska även informeras om att det är frivilligt att avbryta sitt 

deltagande under närmare motivering. Det andra kravet tangerar det första och innebär att 

forskaren måste inhämta samtycke av deltagarna. Det tredje kravet syftar till att deltagarna 

ska erbjudas anonymitet och att allt insamlat material ska hanteras och förvaras på ett sätt som 

inte tillåter obehöriga att ta del av materialet. Det fjärde och sista kriteriet innebär att 

deltagarna ska upplysas om att alla insamlade uppgifter och allt insamlat material enbart ska 

användas för forskningsändamålet.  

          För att uppfylla Vetenskapsrådets fyra krav för etisk forskning, blev deltagarna i 

samband med förtestet tilldelade en samtyckesblankett (se bilaga 3) där bland annat studiens 

syfte framgick och att deltagandet var både anonymt och frivilligt. Dessa krav presenterades 

även muntligt i samband med utdelandet av förtestet/samtyckesblanketten och i början av 

utbildningsinsatsen.  

 

4.    Tidigare forskning om metamorfologisk medvetenhet 

och momentet ordbildning  
Under senare år har språkvetenskapen utvecklat ett ökat kunskapsintresse om kopplingen 

mellan metamorfologisk medvetenhet och momentet ordbildning. Gemensamt för denna 

forskning är uppfattningen att kunskaper i ordbildning, och i synnerhet avledningsmorfem, 

kan öka en individs metamorfologiska medvetenhet, vilket i sin tur kan stärka hans eller 

hennes förmåga att läsa och skriva komplexa texter, såsom akademiska texter. Däremot 

saknas tillämpad språkvetenskaplig forskning om vilken effekt momentet ordbildning har på 

elevers metamorfologiska medvetenhet.  
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          Jennifer Green (2015:539f) menar exempelvis att en avgörande framgångsfaktor i 

akademiska studier är förmågan att läsa och förstå akademiska texter. Green framhåller till 

exempel att akademiska texter inte sällan består till 60 % av komplexa ord (eng. complex 

world) bildade genom avledning. Detta innebär, enligt Green, att kunskaper i ordbildning, och 

då avledningsmorfem, underlättar för såväl elever som studenter att läsa och förstå 

akademiska texter då deras metamorfologiska medvetenhet (dvs. kunskaper om hur ord är 

bildade genom avledning och vad avledningsmorfemen betyder) blir till ett verktyg som kan 

hjälpa elever och studenter att avkoda nya komplexa ords betydelse(r). Dock förblir Greens 

resonemang teoretiskt.  

          Metin Yurtbaşi (2015:46) har kommit fram till liknande slutsatser som Green. Han 

menar, i likhet med Green, att elever, som gives möjlighet till att utveckla en 

metamorfologisk medvetenhet beträffande hur ord bildas genom avledning, utvecklar 

strategier för att dechiffrera nya ords innebörd(er). Enligt Yurtbaşi, leder även detta till att 

elevers språkförståelse ökar, vilket i sin tur innebär att de kan läsa mer effektivt i olika 

kontexter.  

          Syftet med Yurtbaşis (2015:45) studie är dels att ge en teoretisk redogörelse för hur 

avledningsmorfem kan användas för att öka elevers metamorfologiska medvetenhet och till 

vad avledningsmorfemen kan användas, dels ge en redogörelse för vanliga engelska ordrötter 

(eng. roots), prefix och suffix.  

          Yurtbaşi (2015:45) använder sig av ett batteri av tidigare forskning som utforskat 

relationen mellan kunskaper i ordbildning, metamorfologisk medvetenhet, och 

studieprestationer. Han hänvisar till exempel till Hubbard (1972) som menar att en av de 

största orsakerna till varför en student avslutar sina studier är på grund av att han eller hon 

inte förstår kurslitteraturen. Detta kan även uttryckas som att studenten inte är tillräckligt 

metamorfologisk medveten för att konsumera akademiska texter.  

          Yurtbaşi hänvisar även till Turner och Williams (2007) som kommit fram till liknande 

slutsatser som Hubbard. De menar exempelvis att en av de mest avgörande 

framgångsfaktorerna för en student vid en skrivning är hans eller hennes ordkunskaper, det 

vill säga metamorfologiska medvetenhet.  

          Det Yurtbaşi (2015:50) därefter undersöker är hur avledningsmorfem (prefix och 

suffix) och ordrötter används för att bilda engelska ord, och han drar slutsatsen att en samling 

av 82 avledningsmorfem och ordrötter kan användas för att bilda och således avkoda fler än 

100 000 engelska ord. Ett exempel på prefix givet av Yurtbaşi är re– som betyder ’åter’ i ett 

ord som return, vilket även förekommer i svenskans retur. Ett exempel på ett suffix givet av 
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Yurtbaşi är –able som betyder att ’någonting är möjligt’ till exempel readable, vilket går att 

jämföra med svenskans –bar, i ordet läsbar. Ett exempel på en ordrot given av Yurtbaşi är 

latinets docere ’lära ut’ som används för att bland annat bilda de engelska orden doctrine 

’något som lärs ut’, docile ’något som är lätt att lära ut’, docent ’lärare vid högre utbildning’, 

etc. Idén med ordrötter är att ord med samma rot har liknande betydelse, och om man lär sig 

rotens betydelse, är det möjligt att avkoda ord innehållande roten. Yurtbaşi kopplar inte denna 

princip till prefix eller suffix, men principen borde vara densamma åtminstone i en viss 

utsträckning. Men i likhet med Green förblir hans resonemang teoretiskt utan någon 

förankring i någon form av verksamhet.  

          Ytterligare en kritik som går att rikta mot både Green och Yurtbaşi är att de enbart 

fokuserar på hur metamorfologisk medvetenhet kan hjälpa elever och studenter att konsumera 

komplexa texter. De missar exempelvis att nämna att metamorfologisk medvetenhet även 

borde hjälpa elever och studenter att producera komplexa texter.  

          En studie som i viss mån berör produktionsaspekten av metamorfologisk medvetenhet 

är Monica Karlssons (2015:31f) studie som undersökte 15 svenska universitetsstudenters 

förmåga att ange ändelser och skapa avledningar. Deltagarna fick genomföra två tester, ett på 

svenska (deltagarnas L1) och ett på engelska (deltagarnas L2), där de skulle fylla i luckor 

antingen med en ändelse eller ett helt ord. Ett exempel från det engelska ordestet är följande 

där deltagarna skulle fylla i ordet comfort som är grundordet till avledningen comfortable: 

 
(3) I like being comfortable.                   I love ____________________ 

 

Karlsson (2015:26) bygger sin undersökning på studier som menar att ord bildar familjer 

(eng. word families) med ett grundord som används för att bilda ord med liknande betydelse, 

vilket kan jämföras med Yurtbaşis koncept om ordrötter (se även exv. Bertam, Baayen & 

Schreuder 2000).  

          Det Karlssons (2015:44ff) resultat visar är att antalet korrekt angivna svar är högre på 

det svenska ordtestet än det engelska, vilket inte är förvånande då svenska är deltagarnas L1, 

och således borde deras metamorfologiska medvetenhet vara högre i svenska än i engelska. 

Dessutom visar ordtesten att deltagarna har en metamorfologisk medvetenhet genom att de 

kan ange ungefär hälften av avledningsändelserna utan någon form av intervention. 

          Karlssons (2015:44ff) resultat visar även att det är möjligt för språkutövarna att 

överföra sina språkkunskaper från ett språk till ett annat om språken har en liknande 

språkstruktur, vilket kallas för positiv transfer. Detta, menar Karlsson, leder till att en 
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språkinlärare kan förbättra sina språkkunskaper i flera språk samtidigt, men Karlsson ger 

inget exemplifierande resonemang om hur detta skulle kunna genomföras. Därtill bör det 

tilläggas att detta vanligen inte är en omedveten eller okomplicerad lärprocess utan det 

förutsätter inte sällan en lärare som skapar lärtillfällen där elever dels medvetandegörs att två 

eller flera språks ordstruktur liknar varandra, dels ges möjlighet att öva upp sin förmåga att se 

språkliga samband.  

          Karlsson, till skillnad från Green och Yurtbaşi, är praxisnära i form av att hon 

undersöker, i detta fall, svenska universitetsstudenters metamorfologiska medvetenhet. 

Däremot undersöker hon inte vilken effekt momentet ordbildning kan tänkas ha på diverse 

deltagares metamorfologiska medvetenhet.  

          Till synes verkar tillämpad språkvetenskaplig forskning beträffande vilken effekt 

momentet ordbildning med fokus på suffix kan ha på elevers metamorfologiska medvetenhet 

lysa med sin frånvaro. Således är syftet med denna del av denna studie att undersöka vilken 

effekt momentet ordbildning med fokus på suffix kan ha på svenska gymnasieelevers 

metamorfologiska medvetenhet med syfte att börja fylla denna kunskapslucka.  

 

5.     Resultat från interventionsstudien  
I detta avsnitt redovisas resultaten från ordtesten från den kvasiexperimentella 

interventionsstudien. Avsnittet är indelat i tre delar. I den första delen presenteras resultatet 

från förtestet. I den andra delen redovisas resultatet från eftertestets första del, och i den tredje 

delen presenteras eftertestets andra del.  

 

5.1   Förtestet  
I förtestet deltog 58 svenska gymnasieelever från tre olika klasser (Barn- och fritid, 

Samhällsvetenskap och Ekonomi). Då suffix i huvudsak är föremål för denna studie, 

redovisas enbart deltagarnas förmåga att redogöra för de utvalda suffixens betydelse(r). Varje 

rätt svar genererar en poäng, och därefter placeras deltagare med samma poäng i en 

gemensam grupp. Således kan deltagarna indelas i sex grupper: grupp 1 (0 rätt), grupp 2 (1 

rätt), grupp 3 (2 rätt), grupp 4 (3 rätt), grupp 5 (4 rätt) och grupp 6 (5 rätt).  

          Det som resultatet från förtestet visar är att deltagarna uppvisar en befintlig, men svag, 

metamorfologisk medvetenhet då ingendera av deltagarna uppnått noll rätt angivna 

definitioner. Däremot befinner sig mestadels av deltagarna i grupp 2 eller grupp 3.  
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          Deltagarnas resultat presenteras i figur 1 nedan, och den ska läsas som följande: ingen 

av deltagarna angav noll rätt svar. Däremot hade 21 av deltagarna ett rätt svar medan 30 

deltagare hade två rätta svar. De resterande 7 deltagarna hade 3 rätta svar. Således hade ingen 

av deltagarna fler än 3 rätta svar. Som redan nämnts i detta avsnitt, indikerar däremot 

resultatet att deltagarna uppvisar en svag, men befintlig, metamorfologisk medvetenhet.  

 

Figur 1 

Elevgrupper utefter antalet rätt svar angivna i förtestet  

 

 
 

5.2   Eftertestet: Del 1 
I eftertestets första del deltog samma 58 svenska gymnasieelever som deltog i förtestet. 

Deltagarna blev i eftertestets första del tilldelade samma suffix som i förtestet med syfte att se 

om interventionen lett till en ökad metamorfologisk medvetenhet. Deltagarna indelas i 

liknande grupper som i förtestet utefter deras antal rätt angivna suffixdefinitioner.  

          Interventionen kan sägas ha en positiv effekt på deltagarnas metamorfologiska 

medvetenhet eftersom resultatet visar att interventionen ökat deltagarnas metamorfologiska 

medvetenhet. Detta går att se i resultatet då deltagarna uppvisar en bättre förmåga att ange de 

utvalda suffixens betydelse(r), vilket blir tydligt då 25 av deltagarna hade fyra rätt medan 23 

av deltagarna hade 5, det vill säga alla rätta svar jämfört med förtestet där ingendera av 

deltagarna hade fler än 3 rätta svar. De resterande 10 deltagarna hade 3 rätta svar. Detta 

resultat presenteras även i figur 2 nedan:  

 

 

 

Antal	  elever

Grupp	  1	  (0	  rätt) Grupp	  2	  (1	  rätt) Grupp	  3	  (2	  rätt)

Grupp	  4	  (3	  rätt) Grupp	  5	  (4	  rätt) Grupp	  6	  (5	  rätt)
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Figur 2 

Elevgrupper utefter antalet rätt svar angivna i eftertestets första del  

 

 
 

5.3   Eftertestet: Del 2 
Den andra delen av eftertestet där deltagarna blev tilldelade fem skap-avledningar med 

uppgiften att ange vad suffixet betecknar, uppvisade svårighet för deltagarna, och resultatet 

har en stor spridning. 5 deltagare hade 1 rätt medan 14 deltagare hade 2 rätt. Majoriteten av 

deltagarna, hela 35 deltagare, hade 3 rätt medan de resterande 4 deltagarna hade 4 rätt. 

Ingendera av deltagarna hade 0 eller 5 rätt. Resultatet presenteras i figur 3 nedan, där 

deltagarna indelas i liknande grupper som i presentationen av förtestet och eftertestets första 

del.  

          Intressant att nämna är att av de skap-avledningar som blivit definierade av deltagarna, 

utmärker sig fyra skap-avledningar (mästerskap, galenskap, kunskap och författarskap) där 

deltagarnas definitioner överensstämmer med de beteckningar angivna för respektive skap-

avledning i betydelsegrupperna presenterade i denna studie. Däremot avviker beteckningen 

för författarskap med undantag av två deltagare som skrivit att det betecknar ett yrke. Övriga 

deltagare som sökt definiera författarskap har skrivit att de anser avledningen beteckna ett 

tillstånd, vilket är intressant då detta skulle placera författarskap i betydelsegrupp 1 jämsides 

med galenskap, beredskap och havandeskap.   

 

 

 

 

Antal	  elever

Grupp	  1	  (0	  rätt) Grupp	  2	  (1	  rätt) Grupp	  3	  (2	  rätt)

Grupp	  4	  (3	  rätt) Grupp	  5	  (4	  rätt) Grupp	  6	  (5	  rätt)
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Figur 3 

Elevgrupper utefter antalet rätt svar angivna i eftertestets andra del  

 

 
 

6.     Slutsatser och diskussion  
I detta avsnitt kommer först metoden beträffande den kvasiexperimentella 

interventionsstudien att diskuteras. Därefter kommer en allmän diskussion och slutsatser att 

dras från både den semantiska kategoriseringen och den kvasiexperimentella 

interventionsstudien. Slutligen kommer vidare forskning att diskuteras och redovisas.  

 

6.1   Metoddiskussion  
Metoden som valdes för den kvasiexperimentella interventionsstudien går att kritisera 

beträffande dess interna validitet, det vill säga dess förmåga att undersöka det valda 

fenomenet, eftersom deltagarna inte indelades slumpmässigt i en experimentgrupp och 

kontrollgrupp. Denna utformningsbrist kunde ha minimerats genom metodtriangulering 

genom att exempelvis kombinera ordtesten med kvalitativa intervjuer. Däremot valdes inte 

detta tillvägagångssätt av ett flertal anledningar. Till att börja med bedömdes det inte 

nödvändigt att genomföra intervjuer då syftet var att undersöka och kvantifiera deltagarnas 

metamorfologiska medvetenhet och vilken effekt interventionen hade. Vidare är det värt att 

nämna att vid genomförandet av en forskningsstudie är tiden inte alltid på forskarens sida, och 

beslut beträffande lämplig metodansats måste tas, och i detta fall bedömdes det inte realistiskt 

utifrån ett tidsperspektiv att genomföra en metodtriangulering.  

 

Antal	  elever

Grupp	  1	  (0	  rätt) Grupp	  2	  (1	  rätt) Grupp	  3	  (2	  rätt)

Grupp	  4	  (3	  rätt) Grupp	  5	  (4	  rätt) Grupp	  6	  (5	  rätt)
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6.2   Slutsatser och allmän diskussion  
Sammanfattningsvis kan man konstatera att de insamlade skap-orden kan naturligt indelas i 

10 betydelsegrupper med reservation för en 11:e betydelsegrupp som utgör en restgrupp med 

två skap-avledningar som inte naturligt går att placera i övriga 10 betydelsegrupper.  

          Intressant att nämna är att deltagarna i interventionsstudien givit liknande beteckningar 

för de skap-avledningar de ombads att definiera, med undantag av en avledning 

(författarskap) där majoriteten av deltagarna ansåg avledningen beteckna ett tillstånd medan 

författaren av denna uppsats anser det beteckna ett yrke, i likhet med två av deltagarna. Detta 

visar på det som Ullman (1957:114) menar när han poängterar att ”it is easy to set up clear-

cut types but impossible to establish sharp demarcation lines”. Med det menar Ullman att det 

vanligtvis är problematiskt att skapa tydliga betydelsegrupper, men att skapa gränsdragningar 

för att se i vilken betydelsegrupp en, i detta fall, skap-avledning ska placeras i är inte sällan 

oproblematiskt. Detta har visat sig tydligt i denna semantiska kategorisering då flertalet skap-

ord varit möjliga att placera i olika betydelsegrupper beroende på vilken av skap-avledningens 

innebörd som åsyftas. Ett exempel är grevskap som kan placeras i tre olika betydelsegrupper 

(betydelsegrupp 2, 4 och 5).  

        Ytterligare ett exempel går att finna i eftertestet beträffande skap-avledningen 

författarskap, som redogjorts för ovan. Däremot är författarskap mer intressant än grevskap 

då det förra har samma betydelse hos forskaren och deltagarna, det vill säga ett yrke, eller 

som deltagarna skrivit, ”att vara en författare” och ”att utöva yrket att vara författare, t. ex. 

skriva böcker”, vilket gör det intressant då detta borde innebära att deltagarna anser att 

författarskap betecknar ett yrke. Dock är det enbart två av deltagarna som anser detta. De 

resterande av deltagarna som definierat författarskap anser det beteckna ett tillstånd, vilket 

placerar det i betydelsegrupp 1 jämsides med övriga beteckningar för tillstånd, såsom 

galenskap, beredskap och havandeskap. Detta lyfter frågan om författarskap kan sägas 

beteckna ett tillstånd eller inte. I en viss utsträckning kan man säga att det gör det, till 

exempel vid själva utövandet av författarskapet, det vill säga i skrivande stund som en 

författare arbetar med ett litterärt verk. Däremot är det inte denna betydelse som har tagits i 

beaktning vid den semantiska kategoriseringen, vilket gör att författarskap kommer att förbli i 

betydelsegrupp 5 med övriga beteckningar för yrken och ämbeten.  

          Vidare är det värt att nämna att det är både problematiskt och föga fruktbart att 

spekulera i varför deltagarna anser att författarskap betecknar ett tillstånd då det skulle kräva 

någon form av förtydligande från deltagarna. Däremot bör det nämnas att detta kan vara ett 

exempel på skillnaden mellan intersubjektiv- och subjektiv betydelse. Enligt Regnéll 
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(1971:40ff) åsyftar den förra betydelsen att språkutövare som bildar en språkgemenskap delar 

en gemensam betydelse av ett ord. Betydelsen är s.a.s. mellan (’inter’) subjekten. Med den 

senare betydelsen syftar Regnéll till det faktum att språkutövare i en språkgemenskap kan 

uppfatta olika detaljer, så kallade betydelsenyanser, som är unika för varje enskilt subjekt, och 

därav benämningen ››subjektiv‹‹ betydelse. När deltagarna svarar att författarskap kan 

beteckna ett tillstånd, kan en anledning vara för att de antingen befinner sig i en annan 

språkgemenskap än forskaren i den aktuella studien, eller att de uppfattar andra 

betydelsenyanser av skap-avledningen än forskaren. Här vore det intressant att se hur 

deltagarna väljer att definiera andra skap-avledningar som, enligt denna studies semantiska 

kategorisering, anses beteckna yrken, till exempel redaktörskap.  

          Förtestets resultat är intressant att jämföra med Karlssons (2015) svenska ordtest då de 

två testen uppvisar olika grad av metamorfologisk medvetenhet. Exempelvis visar förtestet i 

denna studie att deltagarna har en befintlig, men svag, metamorfologisk medvetenhet. I 

Karlssons ordtest uppvisar däremot deltagarna en befintlig och stark metamorfologisk 

medvetenhet4. Denna differens kan ha två förklaringar varav en uppvisar större sannolikhet än 

den andra. Den förklaring med störst sannolikhet säger att Karlssons deltagare uppvisar en 

större metamorfologisk medvetenhet dels eftersom deltagarna är äldre än deltagarna i denna 

studie, vilket kan resultera i att de förra har en mer utvecklad språkmedvetenhet och/eller 

språkkompetens än de senare. Dels studerar Karlssons deltagare till språklärare, vilket med 

stor sannolikhet innebär att de har en utvecklad metalingvistisk medvetenhet som går att i viss 

mån överföra till den metamorfologiska medvetenheten. Därtill kan nämnas att de förra 

deltagarna med stor sannolikhet även utvecklat en metamorfologisk medvetenhet genom sitt 

språkintresse – dock förutsätter denna förklaring att Karlssons deltagare valt att studera till 

språklärare genom sitt språkiga intresse.  

          Det som resultatet från interventionsstudien visar är att deltagarna, det vill säga 

gymnasieeleverna, har utvecklat en stark metamorfologisk medvetenhet tack vare 

interventionen genom att mer än hälften gick från att antingen kunna definiera 1–2 

avledningar till att kunna definiera 4–5 avledningar. Detta är intressant då respektive 

                                                
4 I denna studie mäts en språkutövares metamorfologiska medvetenhet som svag respektive stark i relation till 

dennes förmåga att ange suffix och dess betydelse(r). Således har en språkutövare som har en begränsad 

språkförmåga att ange suffix och dess betydelse en svag metamorfologisk medvetenhet medan en språkutövare 

som har en utvecklad språkförmåga att ange suffix och dess betydelse(r) har en stark metamorfologisk 

medvetenhet.  
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intervention ägde rum vid ett tillfälle i ungefär en timme, vilket öppnar upp för funderingar 

om vilken effekt en kontinuerlig undervisning om avledningsmorfem skulle ha på svenska 

gymnasieelever.   

 

6.3   Vidare forskning  
 

6.3.1   Skap-avledningar  

Genom att denna studie har ett begränsat ordmaterial på enbart 340 skap-avledningar, vore det 

av intresse med en ny studie med ett större ordmaterial för att se hur det påverkar den 

semantiska kategoriseringen. Kan de nuvarande betydelsegrupperna utökas? Kan nya 

betydelsegrupper tillkomma? Detta är enbart två frågor som en sådan studie kan undersöka.   

          Som nämnt tidigare i uppsatsen, har denna studie valt att bortse från en mer utförlig 

historisk-semantisk studie, vilket öppnar upp för vidare forskning för att i en bättre mån 

belysa –skap:s historiska utveckling och således öka förståelsen för suffixet.  

          Då denna studie valt att bortse från en jämförelse mellan tyska, engelska och övriga 

nordiska språk beträffande suffixet –skap trots påträffade likheter och skillnader, öppnas 

möjligheten upp för vidare forskning med syfte att jämföra vilka överensstämmelser och 

differenser som finns beträffande vilka betydelsegrupper skap-orden kan indelas i. Därtill är 

det värt att nämna att en sådan undersökning kan bana väg för en ökad förståelse språk 

emellan. Ett sådant exempel är att den engelska motsvarigheten till svenskans –skap 

(vänskap) vanligen anses vara –ship (friendship), men olikheter beträffande –skap har 

påträffats i engelskan, såsom neighbourhood, motherhood och fatherhood, vilka har skap-

motsvarigheter i svenskan (grannskap, moderskap och faderskap). Suffixet –hood står därtill 

inte att finna i övriga germanska språket, vilket innebär att engelskan har en avvikande form, 

och således vore en närmare granskning av detta språkliga fenomen av intresse.  
 

6.3.2   Metamorfologisk medvetenhet och momentet ordbildning  

Eftersom denna studie begränsades till att undersöka vilken effekt momentet ordbildning hade 

på svenska gymnasieelevers metamorfologiska medvetenhet, vore det av intresse att 

undersöka om olika undervisningsmetoder har olika stor effekt på elevers metamorfologiska 

medvetenhet. Därtill vore det av intresse att genomföra en kvalitativ intervjustudie med 

svensklärare som informanter för att undersöka svensklärares syn på momentet ordbildning i 

svenskundervisningen och kopplingen mellan momentet ordbildning och metamorfologisk 
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medvetenhet. Det vore även intressant att byta urval till både äldre och yngre deltagare för att 

undersöka deras metamorfologiska medvetenhet och se om momentet ordbildning har samma 

effekt som urvalet för den aktuella studien.  
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Bilaga 1: Förtest  
 
Ålder: ___________ 
 
Kön: ____________ 
 
Gymnasieprogram: __________________________________ 
 
 
Uppgift:  
 
1. Läs de följande fem orden och fokusera på den fetmarkerade delen i varje ord. 
 
2. Förklara vilken betydelse/funktion den fetmarkerade delen har i respektive ord. 
 
3. Förklara vad hela ordet betyder. 
 
 
Ord 1: Läsbar  
 
 
 
 
 
 
Ord 2: Galenskap 
 
 
 
 
 
 
Ord 3: Gubbaktig 
 
 
 
 
 
 
Ord 4: Pyromani  
 
 
 
 
 
 
Ord 5: Biologi  
 
 



	  

 
Bilaga 2: Eftertest 
 
Ålder: ___________ 
 
Kön: ____________ 
 
Gymnasieprogram: __________________________________ 
 
 
Uppgift:  
 
1. Läs de följande fem orden och fokusera på den fetmarkerade delen i varje ord. 
 
2. Förklara vilken betydelse/funktion den fetmarkerade delen har i respektive ord. 
 
3. Förklara vad hela ordet betyder. 
 
 
Ord 1: Mästerskap 
 
 
 
 
 
 
Ord 2: Galenskap 
 
 
 
 
 
 
Ord 3: Vetenskap 
 
 
 
 
 
 
Ord 4: Räkenskap 
 
 
 
 
 
 
Ord 5: Författarskap 
 
 



	  

 
Bilaga 3: Samtyckesblankett  
 
Tobias Norgren-Bergström  
Ämneslärarprogrammet med inriktning svenska och engelska  
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap   
Örebro universitet  
 
Samtyckesblankett  
 
Samtycke enligt Vetenskapsrådet gällande studien med titel: Skap-ord, ord som kan ha 
många betydelser: En studie om skap-avledningar i nusvenska samt avledningsmorfems 
betydelse i svenskklassrummet.  
 
Du tillfrågas härmed om du är villig att delta i en studie för att undersöka dels hur momentet 
ordbildning med fokus på avledningsmorfem kan ingå i svenskundervisningen, dels vilka 
betydelser avledningsmorfemet –skap har. Studien utförs av Tobias Norgren-Bergström som 
är lärarkandidat i svenska och engelska vid Örebro universitet.  
 
I studien kommer du att genomgå en interventionsstudie som inbegriper ett förtest där syftet 
är att kartlägga dina kunskaper om avledningsmorfem. Förtestet följs därefter av en lektion 
om ordbildning med fokus på avledningsmorfem följt av ett eftertest med syfte att se om din 
kunskap i ordbildning har ökat. Ditt deltagande i studien är frivilligt, och det är viktigt att 
poängtera att ditt deltagande i studien inte kommer att påverka ditt betyg i din svenskkurs.  
 
Samtliga resultat från studien kommer att behandlas så att igen utomstående kommer att veta 
att du har deltagit eller kunna se hur just du svarade. Ditt deltagande är således anonymt.  
 
Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta mig via mejl: tobias.norgren-bergström@orebro.se.  
 
Min namnteckning nedan innebär att… 

•   Jag samtycker till att forskaren får använda sig av mitt för- och eftertest i sin studie.  
•   Jag har läst informationen ovan, och jag har fått möjlighet att ställa frågor till 

forskaren om studien.  
•   Jag är införstådd att mitt deltagande är anonymt och att mitt deltagande inte kommer 

att kunna påverka mitt betyg i svenska.  
•   Jag är införstådd med att jag har möjlighet att avbryta mitt deltagande utan närmare 

motivering.  
•   Jag är införstådd med att det material mitt deltagande utgör kommer enbart att 

användas i den aktuella forskningsstudien.  
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Namnteckning  
 

 

 

 


